
...:  الطالب
كلمهننم تتمننة مننن فهننو الجنننة أهل قول من كان إذا : طيب, وأما الشيخ

. الله بنعم التحدث باب من وهو
الملكئكة (( وترى اليوم درس ابتداء وهو وجل عز الله قال : ثم الشيخ

(( وسيق:  تعننالى اللننه الله, قال سبحان ؟ أين من الفوائد أخذنا ) ما)
. آخره ) إلى... ) زمرا الجنة إلى ربهم اتقوا الذين

النننار أهل يساق كما الجنة إلى يساقون المتقين : أن الية هذه فوائد من
الكيفية.  تختلف النار, لكن إلى
: النننار أهننل في تعالى قوله الدليل ؟ الكيفية اختل ف على الدليل هو وما

: هنننا الجنننة أهننل فنني )  وقننوله) دعا جهنم نار إلى يدعون (( يوم
أنهننم علننى ينندل ) فهننذا) خالدين فادخلوها طبتم عليكم (( سلم
إكرام. سوق يساقون

: لقننوله الجنننة لنندخول سننبب التقننوى : أن الكريمننة اليننة فوائنند ومننن
يدل الوصف على الحكم ترتيب أن ذلك ) ووجه) ربهم اتقوا (( الذين

هننذا أن علننى ذلننك دل وصننف علننى الحكننم رتننب إذا عليتننه, يعننني على
التقننوى, إذا ؟ أيش سببه هنا الجنة إلى الحكم, فالسياق علة هو الوصف

: تعننالى قننوله هننذا الجنننة, ويؤينند لنندخول سننبب التقننوى أن اليننة تفينند
)... ) والضققراء السققراء فقي ينفقققون الذين للمتقين (( أعدت

. آخره إلى
: لقننوله متفرقننة جماعننات يدخلونها الجنة أهل : أن الية هذه فوائد ومن

أعمننالهم حسننب علننى تقننديمها يننترتب الجماعننات ) وهننذه) (( زمققرا
. الصالحة

يجنندونها ل جاءوهننا إذا الجنننة أهننل : أن الكريمننة اليننة هننذه فوائنند ومننن
)) أبوابهققا وفتحققت جاءوهققا إذا (( حتى:  لقننوله البننواب مفتوحننة

فنني وسننلم وآلننه عليننه اللننه صلى النبي يشفع حتى مغلقة يجدونها ولكن
لداخليها. الجنة أبواب فتح

أن الصننحيح فنني ثبت أبوبا, وقد للجنة : أن الكريمة الية هذه فوائد ومن
ثمانية.  أبوابها

غضننبه, سبقت تعالى الله رحمة أن من ثبت ما الفائدة هذه على ويترتب
الجنننة وأبننواب سننبعة النننار أبواب لن منعه من وأعظم أكبر عطاءه وأن

. ثمانية
(( وقققال:  لقننوله خزنننة للجنة أن : إثبات الكريمة الية هذه فوائد ومن
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كمننال الفائنندة هننذه علننى يتفننرع أو ذلننك علننى ) فيتفرع) خزنتها لهم
محفوظننة منظمننة اليشننياء كننل وأن  لليشننياء وتعننالى سبحانه الله تقدير
. مرتبة
: لقننوله ويتكلمننون ينطقننون الملئكة أن الكريمة: إثبات الية فوائد ومن

).) حزنتهقققققققققققققققققا لهقققققققققققققققققم (( وققققققققققققققققققال
: الخزنننة لقنول  آفننة كل من السلم  السلم دار الجنة : أن فوائدها ومن

)). عليكم (( سلم
الفننات مننن السننلمة بين الجنة لهل أي لهم جمع الله : أن فوائدها ومن

لهننم ) فجمع) طبتم عليكم (( سلملقوله:  والوقات الحوال وطيب
. والوقات الحوال وطيب الفات نفي بين

الكننرام وجننه علننى لهننم : الذن الكريمننة اليننة فوائنند أي فوائنندها ومننن
)) خالدين (( فادخلوها:  لقوله الجنة بدخول

الجنننة أهننل بننه يقابننل مننا بين العظيم والتباين التام فوائدها: الفرق ومن
منكققم رسققل يققأتكم (( ألم بالتوبيننخ يقننابلون النننار النار, أهننل وأهل

يقننابلون الجنننة آخننره, وأهننل ) إلننى... ) ربكقم آيقات عليكقم يتلون
فادخلوهققا طبتققم عليكققم : (( سققلم والبشننرى والعنايننة بننالتكريم
) .) خالدين

بعمل العمل على وإغرائها النفوس : إزعاج الكريمة الية هذه فوائد ومن
أهل بين الكبير والتباين العظيم الفرق له تبين إذا النسان لن  الجنة أهل
إلننى إزعاجننا يزعجننه بننل يحثننه مننا عنننده يكون أن فلبد الجنة وأهل النار

. الجنة أهل بعمل العمل
: لقننوله فيهننا الجنننة أهننل : خلننود الكريمننة اليننة هننذه فوائنند ومننن

: إن قلنننا سننواء  أبنندي خلننود هننذا ) والخلننود) خالققدين (( فادخلوها
لنننه طننويل, وذلننك زمنا المكث هو الخلود إن أو الدائم المكث هو الخلود

آيات.   عدة في الجنة لهل التأبيد ذكر تكرر قد
نتبققوأ الرض وأورثنققا وعققده صققدقنا الذي لله الحمد (( وقالوا

) .) العاملين أجر فنعم نشاء حيث الجنة من
والفضال بالكمال وجل عز الله على : الثناء الكريمة الية هذه فوائد من

إن كمننال, ثننم الوعنند صنندق ) فننإن) وعققده صدقنا (( الذي:  لقننوله
الكمننال علننى الحمنند بيننن الحمنند هذا في إفضال. فجمعوا الجنة إيراثهم
علننى جميعننا المريننن علننى يحمنند تعالى الله الفضال. لن على والحمد
الحمنند بيننن ؟ أيننش بيننن جامعننا الحمنند هذا إفضاله, فيكون وعلى كماله
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. والشكر
(( الذي:  لقننوله وعننده اللننه : صنندق الكريمننة اليننة هننذه فوائنند ومننن

ات فني تعنالى اللنه أخبر ) وقد) وعده صدقنا يخلنف ل أننه متعنددة آي
أن إمننا الوعنند إخل ف قنندرته, فننإن وكمننال صنندقه لكمال الميعاد, وذلك

اللننه ينننزه ممننا الواعد, وكلهمننا لعجز يكون أن وإما  الواعد لكذب يكون
. القدرة وكمال الصدق كمال فيه فيكون عنه

الرض إيراثهننم علننى الجنننة أهننل : يشننكر الكريمننة اليننة هذه فوائد ومن
) .) الرض (( وأرثنا:  لقوله الكافرين على وظهورهم ونصرهم

حيننث الجنننة مننن بنفسه يتبوأ النسان : أن الكريمة الية هذه فوائد ومن
) .) نشاء حيث الجنة من (( نتبوأ:  لقوله بعمله يشاء, وذلك

النسننان : إن يقولون الذين الجبرية على : الرد الكريمة الية فوائد ومن
) فننإن) (( نتبوأ:  لقننوله وذلننك اختيننار فيننه له وليس عمله على مجبر
. باختيارهم إليهم, فيكون بالنسبة ظاهر هنا الفعل
غيرهننا يرينندون ل منننازلهم فنني الجنننة أهل : أن الكريمة الية فوائد ومن

تطلننع لننو النسننان النعيننم, لن تمام من ) وهذا) نشاء (( حيث:  لقوله
أحسننن : فلن مثل يقننول النعيننم لننه يكمننل لم أنه لرأى غيره منازل إلى
أنننه رأى إذا النعيننم, لكننن عليننه مال, فيتنغص مني أكثر فلن  قصرا مني
النعيننم كمننال مننن هذا فإن  عنه التحول يريد ول يشاءه الذي المكان في
) .) حول عنها يبغون (( ل:  تعالى الله قال
؟ من على رد فيها فيكون للعبد المشيئة : إثبات الكريمة الية فوائد ومن
. الجبرية على
الجنننة لهل حصل الذي الثواب هذا على : الثناء الكريمة الية فوائد ومن
) .) العاملين أجر (( فنعم:  قوله في

حيننث بننالجزاء وتعننالى سننبحانه اللننه منة : بيان الكريمة الية فوائد ومن
وجل.  عز الله على مفروض أجر أجرا, وكأنه جعله
: لننم قلنننا ؟ مفروضننا يشيئا تعالى الله على تجعلون : كيف قائل قال فإن

نفسه. على جعله الذي هو ولكن نحن نجعله
العمل ؟ هو عمل أي العمل, ولكن على : الحث الكريمة الية فوائد ومن

متراخيننا كسننول يكون أن ينبغي ل النسان وأن الجنة يورث الذي الصالح
.  الصالحة العمال في
)) العققرش حول من حافين الملكئكة (( وترى:  تعالى الله قال ثم

المخنناطب, أيهننا  تننرى)) الملكئكققة (( وترى اليننوم درسنننا بنندء وهننذا
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وسننلم, ولكننن وآلننه عليننه اللننه صننلى اللننه رسننول به المراد أن ويحتمل
عكس, فإنك ول الثاني القول يشمل الول القول أولى, لن الول القول

: قلننت المة, وإذا بقية عن الخطاب هذا حجبت محمد يا : وترى قلت إذا
ولغيننره وسننلم وآلننه عليه الله صلى للنبي عاما صار المخاطب أيها وترى

خنناص, فننإنه ومعنى عام معنى بين اللفظ دار إذا أنه المة, والقاعدة من
فيننه دخننل العننام المعنننى علننى حملته إذا العام, لنك المعنى على يحمل

عكس.   ول الخاص
الرسننول, هننو الصننل فنني ملننك, والملننك  جمع)) (( الملكئكة:  وقوله

عننز اللننه بأمر قائمون غيبي عالم وهم  رسل تعالى الله جعلهم والملئكة
النننور, من خلقوا لنهم  معصية فيهم ليس ولهذا  نور من مخلوقون وجل

أبنناهم طاعة, فإن فيهم ليس أنه الصل كان ولهذا النار من خلقوا والجن
مشافهة.  به خاطبه الذي الله أمر عن استكبر زعيمهم أو

لن حننال جعلهننا  وإنما" " حال:  المؤلف  يقول)) حافين (( الملكئكة
ينأتي واحنندا, فمنا مفعول إل تنصب ل البصرية بصرية, والرؤية هنا الرؤية
فإنهننا العلميننة الرؤيننة الحننال, بخل ف علننى منصننوبا يكننون منصننوبا بعده

أعرب ولهذا بصرية هنا الرؤية إذا طيب مفعولين, نعم تنصب كم؟ تنصب
حال.  )  أعربها) العرش حول من (( حافين:  قوله المؤلف

عننز اللنه عننرش هنو بنه, والعنرش محيطين أي حوله من : حافين وقوله
وأوسننعها, فننإن وأعلهننا المخلوقات أعظم عليه, وهو استوى الذي وجل

ا أحناط والرض, يعنني السنماوات وسع الكرسي ويشنملها, والعنرش به
السققبع السماوات ( أن الحننديث فنني جنناء وقنند  الكرسي من أعظم

مققن فل ة فققي ألقيققت كحلقققة الكرسققي في السبع والراضين
مننن فلة فنني ألقيننت ضننيفة حلقننة وهنني المغفننر كحلقة  حلقة) الرض
عققل الفل ة كفضققل الكرسققي علققى العرش فضل ( وإن الرض
عننز اللننه إلى قدره يقدر ل عظيما العرش هذا فيكون  إذا) الحلقة هذه

وجل.  
هننذا  ووجننه" جققانب كققل )) مققن العققرش حققول مققن " (( حافين

 وحينئذ)) العرش (( حول:  قوله أطلق لنه جانب كل من أنه التفسير
واحنند جننانب مننن أحاطوا لو لنهم جانب كل من الحول هذا يكون أن لبد
حننوله مننن حننافين كانوا الخالي, فإذا الجانب من العرش حول يكونوا لم

. " جانب كل " من:  قال ولهذا  جوانبه جميع من يحيطوا أن فلبد
 يعننني" )) حققال " (( يسبحون:   قننال)) ربهم بحمد (( يسبحون
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فاعننل, واسننم اسننم حننافين حننافين, يعننني ضمير من حالية هذه الجملة
الفعل.  يتحمله كما  الضمير يتحمل الفاعل

حققافين ضققمير مققن )) حققال العققرش حققول مققن " (( حققافين
فنني الباء جعل  يعني" للحمد )) ملبسين ربهم بحمد (( يسبحون

أي  : للمصنناحبة فقننل يشننئت  للملبسننة, وإن)) ربهم (( بحمد:  قوله
اللققه : سققبحان يقولققون " أي بالحمنند مصننحوبا تسننبيحا يسننبحون
والمحمننود, المسننبح كمننال هننو والحمنند التسبيح بين  والجمع" وبحمده

الكمنال, فيكنون إثبنات والعينوب, وبالحمند النقنائص زوال بالتسبيح لن
أو التسننبيح انفننرد لننو ممننا أكننثر لمعنى مفيدا والحمد التسبيح بين الجمع
الحمد.  انفرد

الخلكئققق جميققع )) بين بينهم وقضي ربهم بحمد " (( يسبحون
الحكننم. معناه القضاء حكم,  يعني أي  قضي" العدل )) أي (( بالحق

)) أي (( بققالحق الخلققق جميققع بيققن )) أي " (( بينهققم:  وقننوله
".  النار والكافرون الجنة المؤمنون فيدخل بالعدل

أعننم, ليكون الفاعل : أبهم ) قيل) العالمين رب لله الحمد (( وقيل
ومن جانب كل ومن أحد كل من يحمد الحال تلك في تعالى الله أن يعني

: قننوله فنني للستغراق, واللم المفيدة بأل مقرون هنا جهة, والحمد كل
أنواع كل يشملت للستغراق الحمد جعلنا والستحقاق, إذا للختصاص لله

والحسننان الفضننال علننى أو الصننفات كمننال علننى كننان الحمنند, سننواء
الحمنند أن تبين والختصاص للستحقاق أنها لله : اللم قلنا والنعام, وإذا

ول اختصاصننا لله إل يكون لله, ل إل يكون الله, ول إل يستحقه ل المطلق
فنني تسنناويهما مننع والمدح الحمد بين استحقاقا, والفرق الله إل به يحمد

الحمنند المحبننة, وأمننا يستلزم ل لكن بالكمال وصف المدح الحرو ف, أن
ن يحمند تعنالى للمحبنة, فنالله مسنتلزم بالكمال وصف فهو ويمندح, لك

ثننناء فهو الحمد الثناء, وأما مطلق هو المدح المدح, لن من أخص الحمد
العالمين خالق ) أي) العالمين (( رب:  وتعظيم. وقوله بمحبة مقرون

الله.  سوى من كل ومدبرهم, والعالم ومالكهم
مننن وليس نظر فيه " وهذا الملئكة من بالحمد الفريقين استقرار " ختم

(( وقيققل:  قننال الفاعننل أبهننم ولهذا وغيرهم الملئكة من الملئكة, بل
) . ) العالمين رب لله الحمد

:  فوائد عدة الكريمة الية هذه في
حققول مققن حققافين الملكئكققة (( وترى:  لقننوله الملئكننة أول: إثبات
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) .) العرش
جنننوده تحننف حيننث اليننوم ذلننك فنني اللننه عظمننة : إظهننار فوائدها ومن

حننافين الجنود يرى أن السلطان وكمال العظمة مظاهر من وهذا بعريشه
. وتعالى سبحانه وسيدهم وخالقهم بمالكهم

العققرش حول (( من:  لقوله العرش : إثبات الكريمة الية فوائد ومن
(. (

انتظننامهم بحسننن وذلننك الملئكننة علننى : الثناء الكريمة الية فوائد ومن
اللننه يسننبحون فعلنني,  وبكننونهم حسننن العرش, وهننذا حول من بحفهم
بالفعننل تعننالى اللننه تعظيننم بيننن قننولي, فيجمعننون حسننن وهننذا بحمده

. بالقول وتعظيمه
: لقننوله والحمنند التسننبيح بيننن الجمننع : اختيننار الكريمننة الية فوائد ومن

النقننص ؟ أيننش زوال بالتسننبيح لن ) وذلك) ربهم بحمد (( يسبحون
. طيب الكمال إثبات والعيب, وبالحمد

مع الملئكة لهؤلء رب وتعالى سبحانه الله : أن الكريمة الية فوائد ومن
للملئكننة ربننوبيته ) وأنربهققم) بحمققد (( يسبحون:  لقننوله عظمهننم

. الضافة بدليل خاصة ربوبية
الخلننق بيننن كلننه هذا بعد يقضي تعالى الله : أن الكريمة الية فوائد ومن

بينهننم. حكننم ) أي) بققالحق بينهققم (( وقضي:  تعننالى لقننوله بالعدل
قننوله مثننل فالشننرعي ويشرعي : كوني نوعان تعالى الله قضاء والقضاء

) .) إياه إل تعبدوا أل ربك (( وقضى:  تعالى
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